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Förord 

VTI fick möjlighet att jämföra två utrustningar som mäter cyklisters flöden och hastigheter i samband 

med att mätningar skulle genomföras i ett forskningsprojekt. Under min praktikperiod på VTI fick jag 

vara med vid datainsamlingen, men framför allt bearbeta och analysera data. Jag har också tagit fram 

resultat i form av tabeller och figurer samt författat detta notat tillsammans med Jenny Eriksson. 

Ett stort tack till Åsa Forsman, Jenny Eriksson och Gunilla Sörensen som har bidragit med vägledning 

och rådgivning. Jag vill även tacka enhetschef Astrid Linder, Anna Vadeby och andra medarbetare på 

forskningsenheten Trafiksäkerhet och Trafiksystem för möjligheten att praktisera på VTI. 

Jag vill slutligen tacka Håkan Wilhelmsson, expert på VTI:s trafikanalysator TA-89, och medarbetare 

på Viscando för all hjälp med videosystem och datahantering. Jenny Eriksson är fotograf till samtliga 

bilder, om inget annat anges. 

Linköping, mars 2017 

 

 

Josef Danial 

Statistiker 
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Kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts 14 februari 2017 av Susanne Gustafsson. Josef Danial och Jenny 

Eriksson har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Astrid Linder har därefter 

granskat och godkänt publikationen för publicering 21 mars 2017. De slutsatser och 

rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 

VTI:s uppfattning. 

 

 

Quality review 

Internal peer review was performed on 14 February 2017 by Susanne Gustafsson. Josef Danial and 

Jenny Eriksson has made alterations to the final manuscript of the report. The research director Astrid 

Linder examined and approved the report for publication on 21 March 2017. The conclusions and 

recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an 

authority. 
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Sammanfattning 

Jämförelse av flöde och hastigheter från två olika cykelmätningsutrustningar 

av Josef Danial (VTI) och Jenny Eriksson (VTI) 

 

Syftet med denna studie har varit att jämföra flöden och hastigheter från två olika mätutrustningar för 

cykel. Resultatet har också jämförts med videofilmsbearbetade data och manuella räkningar. 

Mätutrustningarna som använts är Viscandos utrustning OTUS3D och VTI:s TA-89. OTUS3D är ett 

kamerasystem med 3D-funktion och den detekterar rörelse/spår och klassificerar sedan dessa i olika 

trafikantkategorier. TA-89 (där TA står för trafikanalysator) har utvecklats av VTI och är anpassat för 

detektering av både cyklar och motorfordon. Vi har också använt oss av en videokamera som finns i 

OTUS3D-systemet, för att möjliggöra en manuell beräkning.  

Mätplatsen för studien är en gång- och cykelbana som går över en ås i Vallaskogen i Linköping. 

Området ligger mellan stadsdelen Östra Valla och universitetsområdet. Det är en ganska brant lutning 

där riktningen mot universitetsområdet är uppförsbacke och riktningen mot Östra Valla/centrum är 

nedförsbacke. Fem dygn som inte innehöll bortfall valdes för analyserna. Det blev tidsperioderna 3–4 

september (lördag och söndag) och 6–8 september (tisdag till torsdag). Utöver det valdes en timme 

med högt flöde och en timme med lågt flöde där även videofilmsbearbetning skedde. Dessutom 

använde vi en timme och 50 minuters manuell räkning. 

Under de fem valda dygnen registrerade OTUS3D 8 266 cyklister och TA-89 registrerade 9 446 

cyklister. Mot centrum var antalet registrerade cyklister 4 567 i TA-89 och 3 309 i OTUS3D, vilket 

innebär en skillnad på 1 258 registreringar. I riktning mot universitetsområdet är flödet betydligt 

jämnare, där skiljer det enbart 78 cyklister och det är OTUS3D som har det högre antalet 

registreringar. Den uppmätta medelhastigheten var 25,1 kilometer i timmen respektive 25,5 kilometer i 

timmen i riktning mot centrum för OTUS3D respektive TA-89. I riktning mot universitetsområdet var 

medelhastigheten 14,1 kilometer i timmen i OTUS3D och 13,0 kilometer i timmen i TA-89.  

När det gäller timmen med högt flöde respektive timmen med lågt flöde detekterade båda 

utrustningarna likartat. Vid jämförelse mellan videobearbetningen och de två mätutrustningarna mot 

centrum under högt flöde, har båda utrustningarna underskattat hastigheten med drygt 1,5 kilometer i 

timmen. Mot universitetsområdet under högflödestimmen har OTUS3D och video samma 

genomsnittliga hastighet medan TA-89 har underdetekterat med 1,1 kilometer i timmen. I lågt flöde 

mot centrum är det ingen stor skillnad i genomsnittlig hastighet mellan TA-89 och video. OTUS3D 

har registrerat 0,5 kilometer i timmen högre genomsnittlig hastighet jämfört med uppmätt hastighet 

från videobearbetningen. Mot universitetsområdet under lågflödestimmen har OTUS3D 0,9 kilometer 

i timmen högre genomsnittlig hastigt än video, medan det inte är något större skillnad mellan TA-89 

och videobearbetningen. 

Under den valda tidsperioden med manuell räkning utifrån videofilmningen passerade 578 cyklister i 

båda riktningarna. OTUS3D detekterade 545 cyklister och TA-89 detekterade 441 cyklister. Det ger 

en detekteringsgrad på 94,3 procent för OTUS3D och 95,3 procent för TA-89. Det finns ingen 

framtagen medelhastighet från videobearbetningen under denna period. 

Vår slutsats från studien är att det finns en viss skillnad i flödesdetektion mellan de två 

mätutrustningarna. Skillnaden beror dock till stor del på att det verkar ha hänt något med OTUS3D-

registreringen i slutet av perioden, vilket vi inte kan hitta några förklaringar till. Det är emellertid 

ingen större skillnad i uppmätt medelhastighet mellan de båda utrustningarna. 
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Summary 

Comparison of cycle flows and speeds from two different cycle measurement equipment 

by Josef Danial (VTI) and Jenny Eriksson (VTI) 

 

The purpose of this study was to compare cycle flows and speeds from two different cycle 

measurement equipment. The result has also been compared with the processed video data and manual 

counts. The measuring equipment are Viscando’s equipment OTUS3D and VTI´s TA-89. OTUS3D is 

a camera with 3D functionality, and it detects tracks and classifies these into different road user 

categories. TA-89 (where TA stands for Traffic Analyzer) is developed by VTI and is adapted for 

detecting both bicycles and motor vehicles. We also used a video camera from the OTUS3D system, 

to enable a manual calculation. 

The test site for the study is a pedestrian and bicycle path that crosses a ridge in Vallaskogen in 

Linköping. The area is located between the district of East Valla and campus. It is a fairly steep slope 

where the direction towards the campus is uphill and the direction to the East Valla / city center is 

downhill. Five days that did not include losses of flow were selected for the analyzes. The selected 

periods were 3 to 4 September (Saturday and Sunday) and 6 to 8 September (Tuesday to Thursday). In 

addition to this, we chose an hour with high flow and an hour with low flow where video processing 

was conducted. Furthermore, we used an hour and 50 minutes of manual counting. 

During the five selected days, OTUS3D registered 8 266 cyclists and TA-89 registered 9 446 cyclists. 

Towards the city center, the number of registered cyclists were 4 567 in TA-89 and 3 309 in OTUS3D, 

which means a difference of 1 258 registrations. In the direction of the university area, the registered 

cycle flow was considerably more even, only a difference of 78 cyclists, with OTUS3D having the 

higher number of registrations. The measured average speed was 25.1 kilometers per hour and 25.5 

kilometers per hour towards the city center of OTUS3D and TA-89, respectively. In the direction of 

the campus the average speed was 14.1 kilometers per hour in OTUS3D and 13.0 km/h in TA-89.  

Regarding the hour with high and low flow, both OTUS3D and TA-89 gave similar results. When 

comparing these measuring systems to the video processing results in the direction of the city center 

during high flow, they both underestimated the speed by just over 1.5 kilometers per hour. In the 

direction of the campus during the hour with high cycle flow OTUS3D and video had the same 

average speed while TA-89 underestimated the speed by 1.1 kilometers per hour. In the direction of 

the city center during low flow, there was no large difference in average speed between TA-89 and the 

measured speed of video, while OTUS3D registered 0.5 kilometers per hour higher average speed 

compared to video. In the direction of the campus during low cycle flow OTUS3D had 0.9 kilometers 

per hour higher average speed than the video, while there is no major difference between the TA-89 

and video. 

During the selected period with manual counting based on a video 578 cyclists passed in both 

directions. OTUS3D detected 545 cyclists and TA-89 detected 441 cyclists. This gives a detection rate 

of 94.3 percent for OTUS3D and 95.3 percent for TA-89. There is no produced average speed from 

the video during this period. 

Our conclusion from the study is that there is a difference in the cycle flow detection between the 

cycle measurement equipment (OTUS3D and TA-89). The difference, however, largely depends on 

something that seems to have happened with the OTUS3D-registration at the end of the period, to 

which we cannot find any explanations. There is, however, no significant difference in the measured 

average speed between the equipment. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt den nationella resvaneundersökningen från 2011–2014 cyklas det ungefär 5,3 miljoner 

kilometer per dag i Sverige. Dagligen görs 1,9 miljoner cykelresor. I genomsnitt cyklar varje person 

0,6 km per dag, vilket blir ca 4,2 km per vecka. (Trafikanalys 2015)  

Vad gäller utformning av cykelinfrastrukturen och cyklisters hastigheter anges i GCM-handboken 

(SKL, 2010) att huvudvägnätet bör utformas för att klara en färdhastighet på 30 km/h för cyklister. 

Angående lokalnätet bör det utformas för att klara 20 km/h. I denna skrift nämns också att den 

genomsnittliga hastigheten är 16 km/h och att enstaka cyklister kan cykla så fort som 40 km/h. Något 

som också påpekas är att vid uppförs- och nedförsbackar är spridningen av hastighet som störst. 

Cyklisters (höga) hastigheter är ofta ett hett debatterat ämne inom allmänhetens trafikdiskussioner. 

Ofta tycker både fotgängare och motorfordonsförare att cyklisten kommer för fort. Men vad är en hög 

hastighet på en cyklist? För att veta det måste vi börja med att kunna mäta cyklisters hastigheter. Vi 

behöver också veta att hastigheterna går att lita på. Denna studie fokuserar på att jämföra två olika 

mätutrustningars förmåga att detektera hastighet och flöde för cyklister. 

1.2. Syfte 

Denna studie syftar till att jämföra flöden och hastigheter från två olika mätutrustningar för cykel. 

Resultatet jämförs också med videofilmsbearbetade data och manuella räkningar. 

Följande frågor besvaras: 

• Är det någon skillnad i mätutrustningarnas förmåga att detektera cyklister? 

• Är det någon skillnad i uppmätt medelhastighet mellan de två mätutrustningarna? 
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2. Datainsamling och beräkningsmetoder 

I detta kapitel beskrivs vilka utrustningar som använts och hur de fungerar. Det beskrivs också var 

mätningen utförts och hur den gick till. Dessutom presenteras de beräkningsmetoder som använts. 

2.1. Mätutrustning 

Två olika mätutrustningssystem har använts för att samla in data från cykelflöden och cyklisters 

hastigheter, OTUS3D och TA-89. OTUS3D har även möjlighet att registrera fotgängare, men här har 

vi endast använt data från cykel. Vi har även filmat med video vilket ger en möjlighet att manuellt 

studera flöden och hastigheter. 

2.1.1. OTUS3D 

OTUS3D är ett kamerasystem med 3D-funktion som utvecklats av Viscando1. Kamerasystemet 

detekterar rörelse/spår och klassificerar sedan dessa i kategorierna fotgängare, cyklister och olika typer 

av motorfordon. OTUS3D drivs med hjälp av ett bilbatteri. Systemet hanteras genom wifi-

uppkoppling och kan monteras högt upp på olika slags stolpar i trafikmiljön.   

Insamlingen av mätdata sker via webbtjänsten VisualDB. Från denna erhålls, förutom 

trafikantkategori, data om tid i form av datum och klockslag, riktning och hastighet som trafikanten 

färdas i. 

2.1.2. TA-89 

TA-89 (där TA står för trafikanalysator) har utvecklats av VTI och är anpassat för detektering av både 

cyklar och motorfordon. Även detta system drivs av ett bilbatteri. I systemet ingår två koaxialkablar 

som klistras fast på marken. En koaxialkabel består av en ledare i mitten och är skärmad runt om och 

ger piezoelektriska impulser som är beroende av cykelhjulens kontakttryck med kabeln (Wallman, 

2005). De olika variablerna som erhålls från systemet är bland annat antal cykelpassager, hastighet, 

passagetidpunkt och körriktning. I denna studie var avståndet mellan de två koaxialkablarna en meter. 

Den ena placerades 14 meter och den andra 15 meter från OTUS3D-systemet.  

Bearbetning av mätpulser sker i programmet PREC95. Programmet översätter det som tolkas som 

fordonspassager och kodar vilken typ av fordon det är. Vi har i studien använt fordonskod 92 som 

gäller cykel (Anund och Sörensen, 1995; Sörensen, 1996). 

2.1.3. Videoinspelning 

Vi har också använt oss av en videokamera som finns i OTUS3D-systemet, för att möjliggöra en 

manuell beräkning. Vid mätplatsen sattes tre vita linjer i form av tejp på marken på 5, 15 respektive 20 

meters avstånd från kameran. Tanken med linjerna var att de skulle underlätta bedömning/registrering 

av cyklisternas hastighet vid den manuella beräkningen.  

Viscando har tagit fram ett användargränssnitt, Graphical User Interface (GUI), för att möjliggöra 

analyser av videofilmen från systemet och utifrån det kunna räkna fram hastighet per riktning. I 

verktyget spelas filmen upp och man har möjlighet att manuellt registrera olika trafikantgrupper med 

hjälp av inbyggda knappar. Till hjälp har man tre linjer med olika färger som man själv ”lägger ut” i 

programmet på de vita tejpmarkeringarna på cykelbanan. Till varje linje hör ett antal knappar som 

betecknar typ av trafikant och riktning. När första cykelhjulet passerar över en av linjerna i videon 

registreras cykeln manuellt med hjälp av dessa knappar. 

                                                      

1 http://www.viscando.com/ 



VTI notat 12-2017  13 

2.2. Databearbetning 

Från kamerasystemet OTUS3D samlades data i webbtjänsten VisualDB som är designad för 

visualisering och analys av trafikdata. Den insamlade datamängden exporterades från webbtjänsten till 

en Excel-fil. Några av de variabler som erhölls var datum och klockslag för förbipasserande, antal 

passager och riktning, uppmätt hastighet och typ av trafikant. I denna studie använde vi bara de som 

blivit registrerade som cyklister. 

När det gäller insamlingsenheten TA-89 analyserades mätdata i datorprogrammet PREC95 och sedan 

bestämdes kodningen av fordon från TA-systemet. Därefter sparades data från trafikmätningen i en 

Excel-fil. De variabler som erhölls var datum, riktning, ankomsttid, fordonskod, hastighet och 

axelavstånd. 

Dessutom räknade vi cyklister och fotgängare manuellt under tiden som videoinspelning skedde i 

OTUS3D. De manuella räkningarna skedde under olika tider av dygnet och varierade mellan en till två 

timmar per tillfälle. När observatörer var närvarande vid mätplatsen var det tillåtet att filma och under 

övrig tid samlades enbart data in från de båda mätsystemen. 

2.3. Mätplats 

Platsen för studien är en gång- och cykelbana som går över en ås i Vallaskogen i Linköping. Området 

ligger mellan stadsdelen Östra Valla och universitetsområdet (se Figur 1). Sträckan används av 

studenter och arbetspendlare som cyklar till och från universitetsområdet, Lambohov eller Mjärdevi 

Science Park. Det är också vanligt med fotgängare. 

 

 

Figur 1. Mätplatsen i Vallaskogen. Pilen visar var vi monterade utrustningarna.(karta från Google 

Maps)   

Mätplatsen finns på en kombinerad gång- och cykelbana utan linjer som går genom skogen. Det är en 

ganska brant lutning där riktningen mot universitetsområdet är uppförsbacke och riktningen mot Östra 

Valla/centrum är nedförsbacke. Mätutrustningarna placerades på och vid den lyktstolpe som syns i den 

högra bilden i Figur 2.  
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Figur 2. Gång- och cykelbanan i Vallaskogen. Bilden till vänster visar riktning mot 

universitetsområdet och bilden till höger riktning mot centrum. 

2.4. Mätperiod 

Mätningarna genomfördes under perioden 1–12 september 2016. Det förekom ett visst bortfall på 

grund av urladdade bilbatterier för OTUS3D. Tre olika delstudier med olika datamaterial togs fram ur 

det insamlade datamaterialet för att möjliggöra de önskade jämförelserna. 

För att jämförelserna mellan de två olika mätutrustningarna skulle bli så lika som möjligt valde vi för 

analyserna ut fem dygn som inte innehöll bortfall. Det blev tidsperioderna 3–4 september (lördag och 

söndag) och 6–8 september (tisdag till torsdag). 

För att se hur systemen fungerar i högt flöde respektive lågt flöde när det gäller antal registrerade 

cyklister, valdes en timme med högt flöde torsdag 1 september (ca 16:30–17:30) och en timme med 

lågt flöde onsdag 7 september (ca 14:45–15:45), (se Tabell 1). Syftet med denna delstudie var att 

studera skillnader i hastighet i vardera riktningen och jämföra med manuell räkning från videofilmen. 

Tabell 1. Antal minuter från respektive mätutrustning i studie av högt (1 sept.) respektive lågt (7 sept.) 

flöde.  

Enhet Datum Starttid Sluttid Antal minuter 

OTUS3D 2016-09-01 16:29:27,374 17:31:28,066 62,011 

TA-89 2016-09-01 16:29:27,525 17:31:21,021 61,891 

OTUS3D 2016-09-07 14:44:43,228 15:44:50,955 60,129 

TA-89 2016-09-07 14:43:30,115 15:44:51,839 61,364 

 

I en ytterligare delstudie jämfördes antalet cyklister som registrerats i mätutrustningarna torsdagen den 

1 september med manuell räkning av antal cyklister som registrerats på video. I Tabell 2 visas de 

tidpunkter som denna delstudie innehåller.  
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Tabell 2. Antal minuter med manuell registrering genom video och registreringar från 

mätutrustningar. 

Enhet Datum Starttid Sluttid Antal minuter 

Video 2016-09-01 16:11:40 18:01:12 109,533 

OTUS3D 2016-09-01 16:11:46,777 18:01:14,481 109,462 

TA-89 2016-09-01 16:11:46,879 18:01:14,567 109,461 

 

Sammanfattningsvis används följande mätperioder: 

• Fem valda dygn, tre vardagar och två helgdagar 

• Två timmar, ett tillfälle med högt flöde och ett med lågt flöde 

• Ca en timme och 50 minuter med manuell räkning 

2.5. Beräkning av hastighet 

OTUS3D beräknar hastighet genom att cykelns position relativt kameran mäts över 20 gånger per 

sekund med hjälp av stereotekniken. Dessa mätningar används sedan i en rörelsemodell för cyklar som 

estimerar den momentana hastigheten och riktningen. 

TA-89 beräknar hastighet genom att varje enskild cyklist passerar över koaxialkablarna under en viss 

tid, se formel 1. Formel 1 beskriver genomsnittlig punkthastighet för cyklister baserat på riktning.  

Formel 1: 𝑉𝑅𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎 =
∑ 𝑥𝑛

𝑖=1

𝑛
 

Där 𝑉𝑅𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎 är den genomsnittliga punkthastigheten för en riktning a, ∑ 𝑥𝑛
𝑖=1  är summan av 

hastigheten för enskilda cyklister och 𝑛 är totala antalet cyklister. 

I det grafiska användargränssnittet GUI som används vid videoanalyserna, beräknas inte hastigheten 

automatiskt för varje cyklist och det är inte möjligt att identifiera cyklister mellan mätlinjerna. På 

grund av dessa begränsningar i videoprogrammet valde vi att beräkna reshastigheten enligt Formel 2. 

Endast två mätlinjer används för beräkningarna, nämligen de två som är närmast mätutrustningen.  

Formel 2: 𝑉𝑅𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎 =
𝑁𝐵  𝑥 10

∑ (𝑆2−𝑆1)𝑛
𝑖=1

  

Där 𝑉𝑅𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎 är reshastigheten för riktning a. 

𝑁𝐵 𝑥 10 är antalet cyklister multiplicerat med 10 meter, som är avståndet mellan första och andra 

mätlinjen. ∑ (𝑆2 − 𝑆1)𝑛
𝑖=1  är summan av differensen i sekunder mellan andra och första mätlinjen. 

Hastigheten beräknas i formeln som meter per sekund, men omvandlas sedan till kilometer per timme. 
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3. Resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys från datainsamlingen. Inledningsvis finns beskrivande statistik och 

presentation genom tabeller och figurer. Resultaten jämförs mellan mätutrustningarna när det gäller 

flöde (antal cyklister) och hastighet uppdelat på körriktning och olika tidsperioder. 

3.1. Flödesjämförelse mellan OTUS3D och TA-89 för fem valda dygn 

Det är totalt sett flera cyklister i riktning mot universitetsområdet än mot centrum under de fem dygn 

som analyserats (se Figur 3). I TA-89 är skillnaden mindre mellan riktningarna än i OTUS3D. Mot 

centrum var antalet registrerade cyklister 4567 i TA-89 och 3309 i OTUS3D, vilket innebär en 

skillnad på 1258 registreringar. I riktning mot universitetsområdet är flödet betydligt jämnare, här 

skiljer det enbart 78 cyklister och det är OTUS3D som har det högre antalet registreringar. 

 

Figur 3. Totalt antal registrerade cykelpassager för fem valda dygn uppdelat per riktning och 

utrustning. 

 

Som framgått ovan är det i riktning mot centrum som OTUS3D hade problem med att detektera flödet. 

Det är främst under onsdagen och torsdagen som det har registrerats färre cyklister, se Figur 4. Det 

beror på att Viscandos system blivit överbelastat p.g.a. att vi missade att starta om systemet när vi stod 

och observerade/videofilmade på onsdag eftermiddag mellan ca kl. 15-16. I genomsnitt cyklade 291 

personer per helgdag mot centrum enligt OTUS3D och 358 personer enligt TA-89, vilket blir en 

skillnad på 67 detekteringar per dygn. Under vardagarna registrerade OTUS3D i genomsnitt 909 

cyklister mot centrum och TA-89 hade 1284 registreringar. Det blev alltså i genomsnitt 375 fler 

registrerade cyklister per dygn i TA-89. I den andra riktningen, uppförsbacken mot 

universitetsområdet, var det en betydligt lägre skillnad. I OTUS3D var det 360 detekterade cyklister i 

snitt per helgdygn, att jämföra med TA-89:s 372 cyklister. Det blir en skillnad på 12 cyklister. 

Vardagsmedelvärdet var 1412 cyklister i OTUS3D och 1378 i TA-89, en skillnad på 34 cyklister i 

snitt per dygn. Här har OTUS3D det högre antalet detekteringar. 
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Figur 4. Antalet cyklister under helg och vardag uppdelat per dygn, riktning och utrustning. 

(Centrum= riktning mot centrum, Universitet= riktning mot universitetsområdet).  

 

Båda mätutrustningarna visar högst flöde under morgontimmen 08:00–08:59 i riktning mot 

universitetsområdet, se Figur 5. Mellan kl. 17:00–17:59 är flödet som högt i riktning mot centrum. Det 

har registrerats fler cyklister från TA-89 mellan midnatt och klocka 05:00 på morgonen. I OTUS3D 

har ingen cyklist registrerats under timmen 04:00–04:59. Under perioden 05:00–13:59 är det ungefär 

lika många registreringar i de båda utrustningarna. De två mätutrustningarna detekterar relativt lika per 

timme i riktning mot universitetsområdet. Däremot är det en viss skillnad under eftermiddagstimmarna 

i riktning mot centrum, där OTUS3D har betydligt färre antal detekteringar men det kan förklaras av 

att vi glömde starta om systemet vid ett observationstillfälle. 

 

 

Figur 5. Antalet cyklister per timme uppdelat per riktning och utrustning. Sammanslaget för de fem 

valda dygnen. I bilaga 1 finns underlag till figuren. 
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3.2. Hastighetsjämförelse mellan OTUS3D och TA-89 för fem valda 
dygn 

Fem dygn, tre vardagar och två helgdagar, valdes ut för jämförelse av hastigheter från OTUS3D och 

TA-89. Jämförelsen görs riktningsuppdelat eftersom det kan skilja mycket i hastighet beroende på om 

man cyklar i uppförs- eller nedförsbacke. I Tabell 3 ser man att medelhastigheten i riktning mot 

centrum, det vill säga i nedförsbacke är ca 25 km/h. I uppförsbacken mot universitetsområdet är 

medelhastigheten ca 13–14 km/h. Skillnaden i medelhastighet mellan de båda riktningarna är alltså 

drygt 10 km/h.  

Om man jämför de två mätutrustningarna med varandra är skillnaden i detekterad medelhastighet 

relativt liten. Den största skillnaden mellan utrustningarna är i riktning mot universitetsområdet, där 

det skiljer 1,1 km/h.  

Tabell 3. Medelhastighet (km/h) per riktning och utrustning för fem valda dygn. 

Utrustning / Riktning OTUS3D TA-89 Skillnad 

Mot centrum 25,1 25,5 -0,4 

Mot universitetsområdet 14,1 13,0 +1,1 

 

Den genomsnittliga hastigheten är lite högre från TA-89 i riktning mot centrum och något lägre i 

riktning mot universitetsområdet jämfört med OTUS3D, se Figur 6. Skillnaden i medelhastighet är 

dock relativt liten mellan mätutrustningarna i samma riktning. Under lördag och söndag är den 

uppmätta medelhastigheten i TA-89 i genomsnitt 1,1 km/h högre mot centrum och ca 1,0 km/h lägre i 

riktning mot universitetsområdet jämfört med OTUS3D. Om man jämför vardagarnas medelhastighet 

är skillnaden 0,3 km/h lägre i OTUS3D mot centrum och 1,1 km/h högre mot universitetsområdet. 

Genomsnittlig hastighet för båda riktningarna på helgen är nästan samma från OTUS3D och TA-89 

men på vardagarna är medelhastigheten från OTUS3D 0,4 km/h högre.  

 

Figur 6. Medelhastighet (km/h) för valda dygn uppdelat per dygn, riktning och utrustning. (Centrum= 

Riktning mot Centrum, Universitetet= riktning mot universitetsområdet). 
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För de fem dygnen valde vi att dela upp medelhastigheten (km/h) per timme fördelat på riktning från 

de båda mätutrustningarna OTUS3D och TA-89. Som framgår av Figur 7 så är det en högre 

genomsnittlig hastighet i riktning mot centrum på grund av nedförsbacke. Från OTUS3D finns inga 

registrerade cykelpassager under vissa timmar på natten, men troligen har det förekommit cyklister 

eftersom TA-89 haft registreringar. Det är minst skillnad i medelhastigheten mellan de båda 

utrustningarna mellan kl. 06:00 och 18:00 mot centrum. Även mellan kl. 06:00 och 19:00 mot 

universitetsområdet noteras en likartad medelhastighet mellan utrustningarna. Under natten är 

skillnaden mellan utrustningarna större, men detta kan förklaras av ett lägre flöde och därmed osäkrare 

data. 

 

Figur 7. Medelhastighet (km/h) per timme uppdelat per riktning och utrustning. Sammanslaget för de 

fem valda dygnen. I bilaga 2 finns underlag till figuren. 

 

3.3. Flödesjämförelse mellan Video, OTUS3D och TA-89 under högt 
respektive lågt flöde 

Vi hade möjlighet att vara på plats vid några olika tillfällen på mätplatsen och därmed kunde 

videofilmningen i OTUS3D vara på. Två tillfällen om vardera en timme valdes ut för bearbetning så 

att cykelflödet kunde beräknas. Det var en timme med högt flöde, torsdag 1 september klockan 16:30–

17:30, och en timme med relativt lågt flöde onsdag 7 september klockan 14:45–15:45. Mot centrum 

under högflödestimmen verkar det som OTUS3D har överdetekterat med 4 cyklister och TA-89 

underdetekterat med 5 cyklister jämfört med video, se Tabell 4. Mot universitetsområdet har både 

OTUS3D och TA-89 överdetekterat med 6 respektive 7 cyklister. När det gäller timmen med lågt 

flöde mot centrum verkar det inte vara någon större skillnad mellan OTUS3D och TA-89 jämfört med 

videofilmen. Däremot har både OTUS3D och TA-89 överdetekterat under lågflödestimmen mot 

universitetsområdet med 4 cyklister. Totalt sett har OTUS3D överdetekterat med 14 cyklister för de 

båda timmarna och TA-89 med 5 cyklister. 

Anledningen till överdetektionen beror till viss del på att färre cyklister markerats i videofilmen. 

Cyklister som cyklat parallellt hanteras som en markerad cykel i programmet och det beror på att det 

är för komplicerat att hantera/markera två eller flera parallella cyklister när de är så nära varandra. 

Uppskattningsvis var det 20 (vid lågflöde: 6, vid högflöde: 14) cyklister mot centrum och 6 (vid 

lågflöde: 2, vid högflöde: 4) cyklister mot universitetsområdet som missades på grund av detta. Dessa 

tas ej med i Tabell 4 då denna är underlag till Tabell 5. 
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Tabell 4. Antal cyklister under högt respektive lågt flöde uppdelat på riktning. Jämförelse mellan 

video och de två mätutrustningarna. 

 Video OTUS3D TA-89 

Riktning och flödestyp Antal Antal Skillnad Skillnad (%) Antal Skillnad Skillnad (%) 

Mot centrum        

Högt flöde, 1 timme 254 258 +4 1,6 249 -5 2,0 

Lågt flöde, 1 timme 189 189 ±0 0,0 188 -1 0,5 

Mot universitetsområdet        

Högt flöde, 1 timme 81 87 +6 7,4 88 +7 8,6 

Lågt flöde, 1 timme 41 45 +4 9,8 45 +4 9,8 

Totalt antal 565 579 +14 2,5 570 +5 0,9 

 

3.4. Hastighetsjämförelse mellan Video, OTUS3D och TA-89 under 
högt respektive lågt flöde 

Från datainsamlingen under de valda timmarna med högt respektive lågt flöde har även hastigheterna 

från cyklister kunnat beräknas. Tabell 5 visar medelhastigheten från videofilm, OTUS3D och TA-89 

uppdelat på riktning och flöde. Vid jämförelse mellan video och de två mätutrustningarna mot centrum 

under högt flöde har båda utrustningarna underskattat hastigheten med drygt 1,5 km/h. Mot 

universitetsområdet under högflödestimmen har OTUS3D och video samma genomsnittliga hastighet 

medan TA-89 har underdetekterat med 1,1 km/h. I lågt flöde mot centrum är det ingen stor skillnad i 

genomsnittlig hastighet mellan TA-89 och video. OTUS3D har registrerat 0,5 km/h högre 

genomsnittlig hastighet jämfört med uppmätt hastighet från videobearbetningen. Mot 

universitetsområdet under lågflödestimmen har OTUS3D 0,9 km/h högre genomsnittlig hastigt än 

video, medan det inte är något större skillnad mellan TA-89 och video. 

Tabell 5. Cyklisters medelhastighet (km/h) för högt- respektive lågt flöde uppdelat på riktning. 

Jämförelse mellan video och de två mätutrustningarna. 

 Video OTUS3D TA-89 

Riktning och flödestyp Hastighet Hastighet Skillnad 
Skillnad 
(%) Hastighet Skillnad 

Skillnad 
(%) 

Mot centrum        

Högt flöde, 1 timme 26,5 24,8 -1,7 6,4 24,9 -1,6 6,0 

Lågt flöde, 1 timme 26,8 27,3 +0,5 1,9 26,7 -0,1 0,4 

Mot universitetsområdet        

Högt flöde, 1 timme 13,2 13,2 ±0 0,0 12,1 -1,1 8,3 

Lågt flöde, 1 timme 13,0 13,9 +0,9 6,9 13,1 +0,1 0,8 

 

Vi har beräknat 15:e och 85:e percentilerna för de två mätutrustningarna. För riktningen mot centrum 

under högflödestimmen är skillnaden mellan utrustningarna något högre (-0,7) jämfört med 

lågflödestimmen (-0,2), se Tabell 6. För riktningen mot universitetsområdet under högflödestimmen är 

skillnaden -0,8 och under lågflödestimmen är skillnaden 1,3. Skillnaderna/spridningen i denna riktning 

är alltså större än för riktningen mot centrum. Medianen är högre för OTUS3D oavsett riktning och 

flöden.  
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Tabell 6. Percentiler (85 och 15) samt median för cyklisters hastigheter från OTUS3D och TA-89 

uppdelat på hög- och låg flödestimmar. 

Riktning och flödestyp Percentil OTUS3D TA-89 
Differens  
(OTUS3D - TA-89) 

Mot centrum     

Högt flöde, 1 timme Percentil 85 29,9 30,3 -0,4 

Högt flöde, 1 timme Percentil 15 20,1 19,8 +0,3 

Differens mellan percentiler  9,8 10,5 -0,7 

Median  25,4 25,1 +0,3 

Lågt flöde, 1 timme Percentil 85 31,0 30,4 +0,6 

Lågt flöde, 1 timme Percentil 15 22,7 21,9 +0,8 

Differens mellan percentiler  8,3 8,5 -0,2 

Median  28,0 27,4 +0,6 

Mot universitetsområdet     

Högt flöde, 1 timme Percentil 85 16,4 16,1 +0,3 

Högt flöde, 1 timme Percentil 15 10,0 8,9 +1,1 

Differens mellan percentiler  6,4 7,2 -0,8 

Median  13,2 12,5 +0,7 

Lågt flöde, 1 timme Percentil 85 18,9 17,5 +1,4 

Lågt flöde, 1 timme Percentil 15 9,6 9,5 +0,1 

Differens mellan percentiler  9,3 8,0 +1,3 

Median  13,0 12,5 +0,5 

3.5. Flödesjämförelse mellan manuell räkning, OTUS3D och TA-89 
under cirka 2 timmar 

Det genomfördes manuell räkning av antalet cyklister från videofilmningen. Detta har sedan jämförts 

med data som registrerats i OTUS3D och TA-89 under samma period, se Tabell 7. 

Jämförelsetidpunkten var torsdag 1 september ungefär mellan kl. 16:11–18:01. I riktningen mot 

centrum missades 24 cyklister för OTUS3D respektive 31 cyklister för TA-89. I riktning mot 

universitetsområdet missades 9 cyklister i OTUS3D och det överdetekterades 4 cyklister i TA-89.  

Under den valda tidsperioden passerade 578 cyklister i båda riktningarna enligt den manuella 

räkningen från videofilmen. OTUS3D detekterade 545 cyklister och TA-89 detekterade 551 cyklister. 

Det ger en detekteringsgrad på 94,3 % för OTUS3D och 95,3 % för TA-89. 

Tabell 7. Antalet manuellt räknade cyklister från videofilmen jämfört med antalet registrerade i 

OTUS3D- och TA-89 1 september ca kl. 16:11–18:01. I bilaga 3 finns en utförligare dokumentation av 

antalet registreringar av olika trafikantslag. 

 Manuell räkning OTUS3D TA-89 

Riktning Antal Antal 
Skillnad 

(antal) 
Skillnad 

(%) Antal 
Skillnad 

(antal) 
Skillnad 

(%) 

Mot centrum 421 397 -24 -5,7 390 -31 -7,4 

Mot universitetsområdet 157 148 -9 -5,7 161 +4 +2,5 

Totalt cyklister 578 545 -33 -5,7 551 -27 -4,7 
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3.6. Hastighetsjämförelse mellan OTUS3D och TA-89 under cirka 2 
timmar 

Det finns ingen framtagen medelhastighet från videobearbetningen under denna valda period. Dock 

finns jämförelser mellan de båda utrustningarna. Av Tabell 8 framgår att medelhastigheten mot 

centrum är i stort sett densamma för båda utrustningarna, med 25,1 km/h från OTUS3D respektive 

25,2 km/h från TA-89. Skillnaden är dock högre mot universitetsområdet, där är medelhastigheten från 

OTUS3D 1,4 km/h högre än från TA-89. 

Tabell 8. Genomsnittlig hastighet uppdelat på utrustning och riktning 1 september ca kl. 16:11–18:01. 

Riktning OTUS3D TA-89 
Skillnad 

(OTUS3D - TA-89) 

Mot centrum 25,1 25,2 -0,1 

Mot universitetsområdet 13,2 11,8 +1,4 
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4. Diskussion och slutsatser 

4.1. Insamlings- och metodproblem 

Två utrustningar som mäter cyklars flöden och hastigheter har använts i studien: OTUS3D och TA-89. 

Kamerasystemet OTUS3D monterades på en stolpe och filmade/registrerade cyklister i riktning mot 

centrum, d.v.s. i nedförsbacke. Vi insåg i efterhand att systemet borde ha varit vänt åt andra hållet i 

uppförsbacken i riktning mot universitetsområdet. Troligen hade utrustningen då bättre kunnat hantera 

de snabba cyklisternas flöden samt att cyklister som cyklade bakom varandra i uppförsbacken inte 

hade skymts lika mycket. 

Klockorna i OTUS3D, TA-89 och videoprogrammet var inte synkroniserade med varandra. Det 

innebar att vi fick identifiera cyklister i datamaterialet från både OTUS3D och TA-89 med hjälp av 

videofilmen. 

Denna studie var inte så omfattande. Vi hade behövt genomföra mer studier på fler platser och vid 

olika tillfällen under året samt med fler individer från de olika mätutrustningarna för att säkert kunna 

uttala oss om hur bra dessa mäter cykelflöden och hastigheter. Inga statistiska tester har gjorts då 

studien ansågs för begränsad.   

4.2. Svar på frågeställningarna 

Svaren på de frågor som ställdes i syftet besvaras nedan. Det bör noteras att valet av plats kan ha gett 

mer problem med detektering för utrustningarna eftersom det var en backe med ganska kraftig lutning. 

Utfallet hade troligen varit bättre om vi valt en plats som är plan/flack. 

4.2.1. Är det någon skillnad i mätutrustningarnas förmåga att detektera cyklister? 

Slutsats: Ja, det finns en viss skillnad i flödesdetektion för de två mätutrustningarna. Men mycket av 

skillnaden beror på att det verkar ha hänt något med OTUS3D-registreringen i slutet av perioden. 

Anledningen till detta berodde på att vi glömde starta om systemet när vi skiftade mellan de två 

inställningarna videoinspelning och enbart detektering. Systemet har blivit överbelastat och hinner 

därför inte processa alla bilder som kommer in från kamerorna och det medför att snabbare trafikanter 

(i detta fall de cyklister som cyklar i nedförsbacken) kan missas. Vi har använd Viscandos test- och 

teknikinterface och denna kombination, d.v.s. videoinspelning i kombination med detektering, är inte 

helt fullt ut testad men vi ville genomföra detta ändå för att kunna använda underlaget till två projekt 

samtidigt. 

Fem valda dygn: OTUS3D underdetekterar i riktning mot centrum (nedförsbacke). Främst är det 

onsdag och torsdag som utmärker sig. Man kan se att utrustningen får störst problem under 

högflödestimmarna på eftermiddagen och anledningen till detta finns beskrivet ovan. När det gäller 

riktningen mot universitetsområdet är skillnaderna i flöden mellan utrustningarna betydligt lägre, i 

stort sett obefintlig. Här har alltså OTUS3D inte samma problem med detekteringen som i den andra 

riktningen. Vi kan inte veta om det är en överdetektion hos TA-89 i riktning mot centrum eftersom vi 

inte genomfört några manuella räkningar, men eftersom flödet för det mesta brukar ligga på en jämn 

nivå på vardagarna antar vi att det är OTUS3D som underdetekterar. Vi har också sett att OTUS3D har 

problem att detektera under nattetid och här är den troliga orsaken att det ljus som kommer från 

gatubelysningen inte är tillräcklig för att utrustningen ska uppfatta cyklisterna. 

Timme med högt respektive lågt flöde: När utrustningarna jämförs med manuell registrering av 

cyklister från videofilmen överdetekterar OTUS3D i 3 av 4 fall och TA-89 i 2 av 4 fall. OTUS3D får 

samma antal i 1 fall vilket är vid lågt flöde mot centrum, medan TA-89 underdetekterar i riktning mot 

centrum oavsett högt eller lågt flöde. Det bör dock påpekas att när vi registrerade cyklister manuellt i 

videofilmen kunde det vid vissa tillfällen förekomma att cyklister kom parallellt och då blev bara en 
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cyklist registrerad, totalt missades 26 cyklister på grund av detta. Sammanfattningsvis kan konstateras 

att båda utrustningarna är bra på att detektera cyklister i både högt och lågt flöde. 

Manuell räkning (ca 2 timmar): När utrustningarna jämfördes med den manuella räkningen vid en 

tidpunkt då det var högre flöde mot centrum och lägre mot universitetsområdet, visade det sig att 

OTUS3D underdetekterade med ca 6 procent oavsett riktning. TA-89 underdetekterade med ca 7 

procent i riktning mot centrum och överdetekterade med ca 3 procent i riktning mot 

universitetsområdet. Båda utrustningarna får problem med detekteringen vid detta tillfälle. 

4.2.2. Är det någon skillnad i uppmätt medelhastighet mellan de två 
mätutrustningarna? 

Slutsats: Nej, ingen större skillnad.  

Fem valda dygn: Under de fem dygnen är det en liten skillnad i medelhastighet mellan 

utrustningarna. I TA-89 är medelhastigheten 0,4 km/h högre mot centrum och i OTUS3D är 

medelhastigheten 1,1 km/h högre mot universitetsområdet. Om man studerar de enskilda dygnen är det 

under 4 av 5 dygn mot centrum som TA-89 har en högre genomsnittlig hastighet och 5 av 5 dygn där 

OTUS3D i riktning mot universitetsområdet har en högre genomsnittlig hastighet. Det innebär att det 

finns en viss systematisk skillnad mellan de två mätutrustningarna. 

Timme med högt respektive lågt flöde: För timmen med högt flöde mot centrum underdetekterar 

båda utrustningarna medelhastigheten ungefär lika mycket i jämförelse med videofilmsbearbetningen. 

Det skiljer ungefär 1,5 km/h vilket ger en avvikelse med 6 procent. Under timmen med lågt flöde är 

det nästan inga skillnader alls. Det kan tyda på att båda utrustningarna får problem med detektering av 

hastighet när det blir många signaler/cyklister att tolka samtidigt vid högt flöde och högre hastigheter. 

OTUS3D ger samma medelhastighet som video under timmen med högt flöde mot 

universitetsområdet. För TA-89 däremot är det mer problematisk, där avviker medelhastigheten mot 

video med 1,1 km/h vilket ger en avvikelse på 8 procent. Vid lågt flöde i riktning mot 

universitetsområdet är skillnaderna i tal låga, men procentuellt har OTUD3D mer problem, ca 7 

procent överdetektering medan TA-89 har mindre än en procents skillnad. Det ska påpekas att 

hastigheterna som är uppmätta från videofilmen är manuellt framtagna och det kan innebära en viss 

osäkerhet vid jämförelsen.  

Manuell räkning (ca 2 timmar): Från den manuella räkningen fanns ingen möjlighet att ta fram 

någon medelhastighet. Men utrustningarna jämfördes mot varandra och skillnaderna mellan dem under 

denna tidsperiod är liten. Störst skillnad mellan utrustningarna är mot universitetsområdet där det 

skiljer 1,1 km/h. Skillnaderna hamnar på ungefär samma nivå som för de fem dygnen. 

4.3. Felkällor i datamaterialet för OTUS3D och TA-89 

När det gäller OTUS3D så finns ett fall i datamaterialet från videofilmen där en ensam cyklist svajar 

från höger till vänster med cykeln, vilket har tolkats som två cyklister. Vi upptäckte även att två 

cyklister som kommer cyklandes parallellt kan tolkas som en cyklist och två som cyklar parallellt i 

uppförsbacke och som står och trampar kan tolkas som fotgängare. En cyklist missas på grund av att 

den är skymd bakom två andra som cyklar parallellt. I ett fall har någon som leder cykeln tolkats som 

två fotgängare. 

Från TA-89 förekommer felaktigheter utifrån det som setts på videofilmen. Bland annat har fel 

riktning registrerats för vissa cyklister, två eller flera cyklister har ibland tolkats som andra fordon, två 

som cyklar parallellt har blivit en cyklist och i vissa fall har en enskild cyklist helt missats. 
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Bilaga 1. Antalet cyklister per timme uppdelat på mätutrustningar 

Timflöde i antalet cyklister för de fem valda dygnen per mätutrustning och riktning. Underlag till 

Figur 5. 

 OTUS3D TA-89 

Timmar Centrum Universitet Centrum Universitet 

00  14 21 53 

01 2 2 19 13 

02 5 1 28 2 

03 5 2 42 5 

04   12 5 

05  10 3 17 

06 24 82 27 80 

07 95 539 104 507 

08 63 1119 80 1120 

09 44 494 48 475 

10 137 583 149 540 

11 131 215 130 198 

12 336 329 369 296 

13 213 312 243 309 

14 220 181 240 175 

15 475 180 567 174 

16 376 251 603 221 

17 595 256 773 230 

18 316 199 349 175 

19 224 143 303 158 

20 25 25 200 62 

21 14 13 151 36 

22 9 4 76 16 

23  3 30 12 

Totalsumma 3309 4957 4567 4879 
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Bilaga 2. Medelhastighet över dygnet 

Jämförelse av medelhastigheten (km/h) för de fem dygnen 3–4 och 6–8 september baserat på timmar 

och riktning från OTUS3D och TA-89. Observera att i de tomma cellerna har ingen hastighet 

registrerats från OTUS3D. Underlag till Figur 7. 

 OTUS3D TA-89 

Timmar Centrum Universitet Centrum Universitet 

00  12,3 21,7 10,8 

01 27,7 11,8 24,2 13,1 

02 13,1 14,0 21,3 17,8 

03 19,9 7,5 23,3 10,1 

04   24,7 7,1 

05  10,1 26,4 11,1 

06 26,5 14,0 27,7 12,8 

07 26,1 14,2 26,3 12,9 

08 25,1 14,6 25,8 13,5 

09 24,2 13,7 26,2 12,7 

10 23,9 14,4 25,0 13,3 

11 24,7 13,7 25,4 12,8 

12 24,7 13,7 25,1 13,0 

13 25,8 14,2 26,2 13,0 

14 25,0 13,4 25,2 12,2 

15 26,1 13,7 26,1 12,8 

16 25,4 14,7 25,9 12,7 

17 25,8 13,6 26,1 12,9 

18 24,6 13,8 25,1 13,0 

19 24,0 14,1 25,9 12,5 

20 19,9 12,0 23,8 13,2 

21 17,9 10,9 23,5 11,7 

22 19,8 11,1 23,2 13,6 

23  18,4 23,8 12,6 
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Bilaga 3. Jämförelse i flöde mellan manuell räkning, OTUS3D och TA-89 

De olika trafikantgrupper som registreras av video, OTUS3D och TA-89. Underlag till Tabell 7. 

Utrustning Video OTUS3D TA-89 

Datum 2016-09-01 2016-09-01 2016-09-01 

Starttid 16:11:40 16:11:46,777 16:11:46,879 

Sluttid 18:01:12 18:01:14,481 18:01:14,567 

Centrum antal cyklister 421 397 390 

Centrum led cykel 5 - - 

Centrum fotgängare  89  

Centrum fordon - - 7 

Universitet antal cyklister 157 148 161 

Universitet led cykel 11 - - 

Universitet fotgängare - 77  

Universitet fordon - - 4 

Totalt cyklister 578 545 551 

Differens från Video   +33 -27 
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